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Desenvolupament de la sessió 
 
El regidor, per delegació de la presidenta, dona inici a l’Audiència Pública. 

Excusa l’absència de la presidenta, que diu que arribarà en uns minuts.  

Es felicita perquè, després de tant de temps, pot haver-hi públic a l’Audiència una altra vegada, 
ni que sigui amb restriccions per la capacitat de la sala, i expressa que això vol dir que la 
pandèmia a poc a poc va minvant.  

Fa un recordatori sobre qüestions de drets d’imatge. Recorda a les persones que han demanat 
intervenir que la sessió es grava i es retransmet en directe, i que si algú no vol que aparegui la 
seva imatge ho ha de manifestar expressament, perquè es puguin fer les adaptacions 
corresponents. També informa que no poden gravar la sessió des dels ordinadors o aparells 
mòbils particulars sense autorització expressa de la resta de participants. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 18 de març de 2021 

El regidor diu que en primer lloc cal aprovar l’acta de la sessió anterior, del 18 de març de 
2021, però observa que la senyora Balduque demana per parlar i li prega que intervingui 
ràpidament.  

La senyora Josefa Balduque Astúa assenyala que no aprova l’acta perquè, quan parla dels 
intervinents, ella hauria de sortir-hi com a membre de la Comissió de Seguiment de Magòria - la 
Font de la Guatlla. També considera que l’acta està ben feta, però que quan arribi el moment 
s’haurien de fer els precs i preguntes a les persones corresponents, en cada cas.  

El regidor accepta l’observació i assegura que s’incorporen els seus comentaris i que, si no hi 
ha més objeccions, donarien l’acta per aprovada. 

 
2. Torn obert de paraules 

El regidor explica la dinàmica de l’Audiència en el format semipresencial que té aquesta. 
Observa que hi ha, presencialment, una dotzena de veïns i veïnes que seran els primers a 
intervenir; tot seguit passaran a les preguntes formulades a través de la plataforma Decidim, 
que s’han presentat amb un mínim de vint-i-quatre hores d’antelació; i finalment podran 
intervenir els veïns i veïnes que segueixen la sessió en directe. Per tant, diu que combinaran 
aquestes tres formes de participació, amb l’objectiu que la sessió pugui ser com més rica i 
participativa millor. 

Recorda també que la sessió es retransmet en directe a través del canal de YouTube de 
l’Ajuntament i també pel canal Decidim, i que, com que quedarà enregistrada, després es podrà 
veure en diferit.  

Avisa que la sessió tindrà una durada màxima de dues hores. Fa saber que aniran donant pas 
a les intervencions per blocs, a raó de quatre preguntes per bloc.  

Dona la paraula en primer lloc a la senyora Pérez Solera.  
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La senyora Concepció Pérez Solera anuncia una llista de temes, el primer dels quals de part 
de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Hostafrancs, que volen saber si tenen cap calendari del que 
es farà en un solar del carrer Diputació; que no cal que responguin en aquest moment, si no ho 
tenen preparat. També per part del veïnat comenta que hi ha una petició per a la desafectació 
d’uns habitatges que estan afectats des de fa molts anys, i vol que consti aquesta petició de 
nou.  

De part d’alguns veïns, vol fer palès un problema de mosquers a l’arbrat dels carrers Rector 
Triadó, Leiva, Sant Roc, Tarragona, i a la carretera de la Bordeta, com si fossin eixams 
d’abelles, però de mosques petites. Creu que s’hi hauria de fer una intervenció. Demana també 
si ja s’esporgarà, perquè ha vist que a l’Eixample estaven esporgant intensament. Pensa que 
l’esporgada podria netejar una mica l’ambient.  

Sobre el carrer Leiva, exposa que a les voreres noves hi ha algun material que potser s’hauria 
de netejar, perquè quan hi passes t’hi enganxes. No sap si és alguna cosa que prové dels 
arbres. Diu que ho ha comprovat ella mateixa i que li ho ha dit més gent.  

Explica igualment un problema de neteja i de desratització que hi ha a la plaça Herenni, on diu 
que les rates han fet clots sota les jardineres del mig de la plaça. Admet que s’hi ha posat més 
sorra, però insisteix que els veïns d’allà diuen que no n’hi ha prou, perquè les rates continuen 
sortint. Pensa que de cara a l’estiu caldria fer-hi alguna cosa. També li han encomanat que 
demanés si podrien posar jardineres al cantó mar, perquè la gent que hi va s’estigui al mig de la 
plaça i no davant dels habitatges. Recorda que això ja ho havia dit i que els van contestar que 
no hi hauria problema per fer-ho. Assegura que el veïnat tindrà cura de les jardineres.  

Per acabar, pregunta si les persones que treballen a Serveis Socials del Districte i de Barcelona 
ja fan o faran aviat visites presencials. Afegeix que va llegir als diaris que la salut mental estava 
penjant d’un fil i que caldria anar a totes en aquest tema.  

El regidor recorda que respondrà després i dona la paraula a la senyora Pans.  

La senyora Ana Maria Pans diu que ha anat a l’Audiència acompanyada del president de la 
seva comunitat del carrer de la Mare de Déu del Port, on hi ha uns edificis molt alts que es 
diuen Estrellas Altas. Li sembla que són set finques, i explica que els patis no són seus, sinó de 
tothom, i que fins i tot hi ha un centre cívic, La Cadena, que és de la Generalitat.  

Exposa que aquells patis estan molt i molt bruts i denuncia que hi ha gent que viu allà, en dues 
de les finques –que són pisos de protecció oficial–, que són extremament incívics. Explica que 
ella ja fa gairebé quaranta anys que hi viu, i assegura que els patis estan cada vegada més 
bruts. Precisa que hi ha nois joves que s’hi reuneixen al vespre i a la nit i que hi fan «botellons» 
i que deixen les llaunes per terra i, com que els patis són com un laberint, hi ha molts racons 
que fan servir com a urinaris. Exposa que les persones de neteja de l’Ajuntament que hi van 
escombren els papers i tot això, però que els racons aquells, que diu que ja han canviat de 
color pel fet d’usar-se com a urinaris, queden sense netejar, amb totes les olors i el fàstic que 
provoquen. Pensa que no poden viure d’aquesta manera, perquè els nens petits juguen per allà 
amb la pilota i de vegades els cau en un racó d’aquells, amb tot el que això comporta. Afegeix 
que hi ha gent que té també gossets, i que això és un problema molt gros, perquè n’hi ha que 
consideren que aquells patis són un pipicà. Descriu que, havent-hi dos parcs tan macos com el 
de Font Florida i el de Can Sabater, que estan a dos minuts, aquesta gent deixa el gos solt pels 
jardins aquells, se’n van al bar i hi poden passar tot el matí, mentre el gos... Detalla que 
aquestes persones ni recullen els excrements del gos ni posen aigua amb vinagre allà on ha 
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pixat, tal com recorda que diuen les normes actuals. Explica que van demanar que hi anessin 
de tant en tant a regar amb aigua a pressió, i reconeix que hi van anar la setmana passada, 
però pregunta què han de fer perquè no hi vagin només quan ho demanen, sinó de manera 
continuada, cada quinze dies o un cop al mes, quan sigui possible.  

El regidor dona la paraula a la senyora Balduque. 

La senyora Josefa Balduque Astúa comença dient que no tot va malament i que hi ha coses 
positives. Fa una reflexió inicial sobre les cultures locals, que diu que no es poden perdre. 
Explica que és membre de la Comissió de Seguiment del Barri de la Font de la Guatlla - 
Magòria no per perdre el temps ni perquè la insultin, sinó perquè és mare d’una nena amb 
discapacitat. Defensa que ha lluitat molt, però que ha aconseguit els seus objectius, que són 
per a la gent obrera. No accepta que el regidor li digui que no hi ha pressupost per als sordmuts 
quan es llencen diners a la paperera. Creu que com a membre de la comissió de seguiment 
esmentada no ha de demanar permís a les associacions, que si volen poden assistir a les 
audiències i donar la cara. Assegura que s’hi ha presentat pels discapacitats, però que no hi ha 
insistit perquè no volia sortir. Demana al regidor si hi està d’acord. Sap que l’acta està 
aprovada, però volia fer aquest incís.  

Recorda al regidor que ella tot ho fa mitjançant instàncies. Sap que no es poden portar 
documents a l’Audiència, i li sembla lògic. Exposa que ja té audiència per al 2 de juny. Diu que 
no permet que se li falti al respecte amb les instàncies i que accepta que hi vagin els Mossos o 
la Guàrdia Urbana a detenir-la. Denúncia que el regidor no la té en compte. Exposa que el dia 
24 de març la senyora Aguirre Yago deia: «Espectáculo bochornoso en la mesa número 1.» Es 
queixa que encara espera que algú li contesti, i que només ha rebut avís de recepció de la 
senyora Georgina Lázaro, no com a membre del seu partit sinó com a assessora de la 
presidenta... 

El regidor l’avisa que li queda un minut d’intervenció. 

La senyora Josefa Balduque Astúa es lamenta que a les Corts i a Sarrià la deixen parlar, i 
que aquí està al seu Districte.  

S’adreça al senyor Parejo dient-li que l’assessora de la presidenta li havia comentat que si el 
dia 20 les preguntes que ella feia estaven en l’ordre del dia, la podrien convocar, però que ell 
s’hi havia negat i que per això ella ni s’hi va connectar. Vol que li doni explicacions després, o si 
no per escrit. Vol saber els motius que hi ha pels quals no pot participar en plenaris.  

La presidenta, que s’acaba d’incorporar a l’Audiència, intervé per dir-li que ha excedit el seu 
temps i que hauria d’acabar.  

La senyora Josefa Balduque Astúa demana que la deixin adreçar-se a la responsable de 
Mercats, a la qual pregunta com s’han pagat unes fotografies. Afegeix que no vol perdre el 
temps i que té altres recursos per actuar. S’acomiada.  

La presidenta li agraeix la intervenció. 

La presidenta dona la paraula al senyor Luque. 

El senyor Abundio Luque Cuenca exposa que la senyora Pans, que ha parlat abans, és veïna 
seva, i que ell és el president de l’escala. Vol reivindicar part del que ja ha dit ella i fer-ho en 
nom dels veïns, que cada dia se li queixen d’aquestes coses. Confirma que els patis han estat 
molt temps molt abandonats. Reconeix que la setmana passada va anar-hi el Servei de Neteja, 
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que feia anys que no hi anava. Reitera que són anys, i que en canvi per l’entrada al parc de 
Can Sabater per Mare de Déu del Port hi passen cada setmana, i diu que és un espai també 
privat i alhora públic. Exposa que a Estrellas Altas ells paguen l’asfalt i paguen les obres, però 
que és un espai de pas, de manera que poden reivindicar que s’hi posin papereres, que no n’hi 
ha no sap per quin motiu, però que n’hi havia hagut. Creu que és molt important que la neteja, 
com ha reclamat la seva veïna abans, sigui periòdica, que no sigui flor de dissabte passat. 
Volen que continuï.  

Respecte a la qüestió dels «botellons» i la seguretat, reconeix que no hi ha disturbis, però que 
de vegades sí que hi ha hagut algun enfrontament d’algun veí amb aquests nois. Descriu que a 
Estrellas Altas hi ha molts trams d’escala, molts raconets on fan la pixadeta –com ha dit també 
la veïna–, i que això passa cada dia. Ell mateix i molts altres veïns han trucat de vegades a la 
Guàrdia Urbana. No volen policia per a ells, perquè saben que la policia té la seva feina, però 
creu que si de tant en tant la Guàrdia Urbana o els Mossos fessin una patrulla per allà, això 
dificultaria molt els «botellons» d’aquests joves, que són gairebé cada tarda, per no parlar de 
les nits. Denuncia que hi ha una família que tenen uns locals habilitats com a discoteca, 
sobretot al número 389, i que a les set de la matinada de moltes nits els veïns encara no han 
pogut dormir. Afegeix que alguna vegada hi han anat quatre o cinc patrulles dels Mossos i que 
quan se’n van continuen fent el «botellón», i a més trucant als timbres i dient: «¡Chivatos, hijos 
de tal, ya os enterareis...!». Assegura que no sols li ho han explicat els veïns sinó que ell mateix 
ho ha viscut.  

La presidenta dona la paraula al regidor per respondre les quatre primeres intervencions.  

El regidor agraeix totes les intervencions i el seu to constructiu, i l’interès i la preocupació que 
mostren pels barris.  

Respecte a les qüestions plantejades per la senyora Pans i el senyor Luque sobre Estrellas 
Altas, admet que fa temps que coneixen la situació d’aquell interior d’illa, perquè hi ha una 
consellera que és veïna de la zona, la senyora Pérez Sorribas, i coneix el tema perfectament. 
Assegura que la intervenció municipal allà és complicada, perquè la majoria de l’espai és de 
titularitat privada, encara que l’ús sigui públic. Recorda que, després de temps d’abandonament 
i degradació, amb els anys s’ha arribat a acords i a un conveni amb l’Ajuntament per poder 
intervenir-hi amb el Servei de Neteja. Celebra que la setmana passada s’hi fes una intervenció i 
promet que treballaran perquè siguin més sovintejades, perquè sembla evident, pel que han dit, 
que no s’hi fan prou intervencions. Apel·la, tanmateix, a assumir cadascú la seva part de 
responsabilitat: està d’acord que l’Ajuntament ha de netejar més i millor –i recorda que amb el 
nou contracte de neteja guanyaran dos-cents treballadors de neteja per a l’espai públic–, però 
fa avinent que allà hi ha també deixalles que els veïns abandonen a l’espai públic, i no són 
veïns de l’altra punta de la ciutat sinó veïns de la mateixa illa. 

Referint-se als problemes que hi ha de grups de joves que embruten i consumeixen alcohol, diu 
que és complicat intervenir-hi, perquè els joves estan en un espai de titularitat privada a sota 
dels blocs d’habitatges on viuen.  

Sigui com sigui, es compromet a reforçar la neteja i també la intervenció amb la Guàrdia 
Urbana, però que cal saber que no hi ha un problema d’inseguretat sinó d’incivisme i de 
convivència, i que en el context actual, venint d’un confinament en què gairebé no s’utilitzava 
l’espai públic, tothom està més sensible amb els sorolls, especialment a la nit –i reconeix que a 
ell li passa també a casa seva i amb els seus veïns. Creu que cal tornar a un bon equilibri per 
poder conviure, tot i que admet que no pot ser que els veïns no puguin descansar ni que a les 
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cinc o a les set de la matinada encara hi hagi soroll. Assegura que seran molt contundents amb 
les festes il·legals i que en el local esmentat abans ja hi han intervingut alguna vegada. 
Demana que, si identifiquen alguna festa il·legal en algun local, truquin ràpidament al 112. 
Garanteix que no es preocupin si els demanen alguna dada personal per identificar la trucada, 
perquè aquestes dades no es fan mai públiques, de manera que de cara a tercers la trucada és 
anònima i ningú sabrà que ells han trucat demanant la intervenció dels Mossos o de la Guàrdia 
Urbana. Reitera els ànims perquè, si hi ha festes d’aquest tipus, que no deixen dormir, no 
s’esperin a l’Audiència Pública per denunciar-ho al regidor, sinó que truquin al 112.  

Respecte als gossos, pensa que el que cal és que els amos se’n responsabilitzin. Precisa que 
tenir gos és també una responsabilitat que, com explicava la senyora Pans, implica anar amb la 
bosseta per recollir excrements i amb aigua per a l’orina. Reconeix que és molt molest trobar 
orins, i més en un interior d’illa, que se senten més les olors i que la percepció és que aquell 
espai és més directament teu que un d’exterior. Proposa que facin una trobada amb la 
consellera Pérez Sorribas allà mateix i que a partir d’això es reactivin les accions que s’havien 
fet per millorar la convivència i la neteja i, si calgués, també en l’àmbit policial, especialment de 
la Guàrdia Urbana.  

Anant a la intervenció de la senyora Pérez Solera i les seves set preguntes, la primera, sobre el 
solar del carrer Diputació on ara hi ha el Meeting Point –que és un solar destinat a 
equipaments–, aclareix que el Meeting Point no serà allà tota la vida i que s’hi farà un 
equipament d’acord amb el Pla d’equipaments de Sants-Centre, en el qual es preveuen els 
possibles usos. Concreta que, entre aquests equipaments, un que tenen identificat que falta a 
la zona és un local destinat específicament a gent gran, que pot ser un casal per a gent gran. 
Anota que el Casinet d’Hostafrancs es fa servir ja com a casal de gent gran, però creu que 
pròpiament hauria de ser més un centre cívic. Assegura que tindran ocasió de parlar-ne, 
perquè espera que a final d’aquest mandat podran fer un procés participatiu per definir el 
possible ús d’aquest nou equipament. Promet una convocatòria oberta a tots els veïns i veïnes 
per poder decidir-ho entre tots. Demana una mica de paciència, perquè creu que ara l’espai el 
tenen dignificat –s’hi fan activitats i està dinamitzat– i cal tenir en compte que el pressupost 
arriba on arriba, i més en un temps de crisi. Per això reitera que en aquest mandat no s’hi podrà 
fer una gran intervenció, que quedarà per al mandat vinent, però que sí que faran un procés 
participatiu obert, al final del mandat, per definir els possibles usos.  

Sobre la desafectació, diu que en prenen nota i que miraran com està la qüestió. Pensa que a 
la ciutat, i als barris, hi ha desafectacions que provenen de la prehistòria –com deia abans la 
senyora Pérez Solera–, de plans urbanístics de fa vint, trenta o quaranta anys, i que avui dia no 
tenen cap sentit. És conscient que hi ha veïns i veïnes que fa vint, trenta o quaranta anys que 
no poden fer obres ni arreglar els seus pisos, pendents que algun dia els expropiïn i els 
reallotgin. Considera que això és una barbaritat que qui la viu en primera persona segur que la 
pateix molt. Promet que el Districte treballarà per resoldre aquests casos, sabent que són casos 
molt complexos que provenen de plans urbanístics que ara s’haurien de repensar. Creu que la 
zona a la qual es referia la senyora Pérez Solera és un bon exemple d’això que diu.  

Respecte a les tres qüestions de neteja que ha dit, creu que són conjunturals i que es podrien 
resoldre a través de la Bústia Ciutadana (IRIS), però en pren nota. Assegura que les queixes 
que entren a través de la Bústia Ciutadana es contesten totes, se n’obre expedient i s’hi intervé 
quan fa falta. Diu que la qüestió de la plaga de mosques ja no cal que la passi a través de la 
Bústia Ciutadana, perquè n’han pres nota i miraran si a través de Control de Plagues s’hi pot fer 
alguna cosa. Sobre les voreres del carrer Leiva, que són voreres de fa un parell d’anys i que diu 
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la senyora Pérez Solera que hi ha algun material enganxifós, afirma que tampoc cal que 
s’esperin a l’Audiència Pública per comunicar-ho al Districte, perquè poden trucar o al telèfon 
de Civisme o passar-ho a la Bústia Ciutadana i ràpidament s’hi enviarà un equip de neteja per 
arreglar-ho. Suposa que hi deu haver hagut algun vessament de pintura o un altre líquid que 
s’ha de treure amb una neteja més intensiva que l’habitual, amb algun producte químic. Pel que 
fa als problemes de rosegadors de la plaça Herenni, li consta que, efectivament, ja s’havia 
intervingut a les jardineres i s’hi havia posat sorra, però assegura que ho comunicaran a l’àrea 
d’Animals i de Control de Plagues i en faran el seguiment. 

Promet que estudiaran la proposta de posar jardineres al costat mar de la plaça Herenni. Entén 
que de vegades va bé posar jardineres per incrementar el verd i també per evitar zones 
d’estada que creen problemes de convivència, però reflexiona que cal trobar un equilibri perquè 
a la plaça hi hagi espais d’estada per als veïns i la gent gran. Insisteix que miraran com fer-ho, 
però que de totes maneres li consta que en aquesta plaça els problemes que hi havia dos anys 
enrere, de convivència i de sorolls, han baixat moltíssim, i que ara és una bassa d’oli 
comparada amb la d’abans.  

Sobre la proposta que els treballadors de Serveis Socials tornin a fer visites presencials, 
informa que ja s’han començat a fer, especialment el Servei d’Atenció a Domicili a la gent gran 
amb problemes de mobilitat. Per tant, diu que ja s’intervé als domicilis, sempre amb totes les 
cauteles i protocols sanitaris de prevenció corresponents.  

Finalment, el Pla de salut mental el considera importantíssim, perquè han parlat molt de la 
pandèmia sanitària, de les onades de coronavirus, i saben que vindrà, que ja està arribant, una 
onada de problemes de salut mental de les persones que han patit, a més a més de la crisi 
sanitària, la crisi econòmica i la de socialització, que afecta en l’àmbit psíquic i en la salut 
mental. Assegura que l’Ajuntament s’ha posat les piles en aquest assumpte i ha posat en 
marxa un Pla de salut mental adreçat en primer terme a joves –i ho diu també veient els joves 
que assisteixen avui a l’Audiència–, que són els que més han patit les restriccions en l’àmbit de 
la sociabilitat. Reconeix que gran part de l’activitat que feien aquests joves en l’àmbit públic i en 
diversos espais de socialització ha quedat totalment interrompuda per la pandèmia. Explica que 
s’han obert espais «Consulta’m» a tots els districtes de la ciutat –espais d’atenció gratuïta en 
salut mental–, i que aquesta setmana, justament, com deia la senyora Pérez Solera, s’ha obert 
un nou servei en set punts a la ciutat, amb psicòlegs gratuïts, que no és només per a joves sinó 
que és per al públic en general, perquè sap que hi ha molts veïns i veïnes que requereixen 
atenció.  

Acaba dient que tot això se suma a un Programa de prevenció del suïcidi, perquè saben que 
aquesta és una problemàtica cada cop més present a la societat i perquè tots els experts, 
començant per l’OMS i seguint amb les entitats especialitzades en aquest àmbit, diuen que cal 
parlar més d’aquesta realitat. Consideren que fer com si no existís no ajuda que no passin, sinó 
que s’ha d’entomar de cara i oferir suport, atenció i acompanyament a les persones que tenen 
problemes de salut mental, justament per prevenir i evitar els suïcidis.  

La presidenta diu que donarà la paraula al secretari, que llegirà les preguntes rebudes per 
escrit a través de la plataforma Decidim, però tot seguit rectifica perquè li fan veure que abans 
han dit que primer es farien totes les intervencions presencials. Dona la paraula, doncs, a la 
senyora Nieto. 

La senyora Marta Nieto de Haro exposa que el 14 de març, a la plaça Joan Pelegrí, un grup de 
vint joves de vint a vint-i-cinc anys van agredir amb punys americans i navalles un grup de nens 
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de dotze anys del grup del seu fill Adrià. Detalla que un amic de l’Adrià, en Jordi, va acabar 
amb el cap esclafat i el van haver de dur a urgències, a Sant Joan de Déu. Afegeix que al seu 
fill el van tirar a terra, li van donar un cop de puny i li van destrossar el mòbil, mentre que els 
altres nens van poder córrer i amagar-se d’aquells salvatges pels carrers de Sants.  

Explica que els van parlar de la importància de fer la denúncia, perquè així podrien canviar 
coses i fer un barri més segur, i els van dir que els trucarien per telèfon. Afegeix que van 
exposar els seus fills a fer la denúncia, tot i saber que corrien perill, perquè un noi de tercer 
d’ESO de l’Emperador Carles, que es diu Abdul i coneix els agressors, ha dit als nens que, si 
denunciaven, s’exposaven a greus repercussions. Detalla que el Jordi, el nen que va patir la 
pallissa, amb la Judit i l’Àlex, van a l’Emperador Carles amb molta por, perquè no saben en 
quin moment poden venir aquests animals a buscar-los. Té entès que la Policia Secreta de la 
Guàrdia Urbana va gravar la pallissa, però no va intervenir. Diu que la gravació la va fer un noi 
que es diu Sergio, que treballa de vigilant dels carrers de Sants els caps de setmana, per a una 
empresa que es diu Alianzas y Subcontratas, contractada per l’Ajuntament. Dona les gràcies al 
Sergio per intervenir i fer que no peguessin encara més el Jordi. Informa que tota aquesta 
informació la tenen els Mossos d’Esquadra, però que fins ara no han tingut cap trucada, cap 
reunió, per donar cap explicació de com es protegirà el barri i els seus nens. Conclou, que com 
a mares, tenen molta por que els nens surtin al carrer. Demana una reunió amb la senyora 
Assumpta Martínez, referent de Prevenció, i amb el senyor Francesc Fernández Serra, tècnic 
de Gestió i Projectes. Els prega màxim respecte.  

Vol fer també propostes sobre les violències masclistes. Diu que s’obren centres, però que no 
donen l’abast, que no tenen recursos i que als casos més antics els donen l’alta dient que estan 
millor, quan això no és cert. Es queixa que als seus fills els van donar d’alta perquè, segons les 
responsables, ja estaven millor. Diu que no era veritat, i que just aquell dia tenia un informe de 
l’escola sobre la seva agressivitat, que el porta a autolesionar-se i a fer malbé objectes, perquè 
no sap gestionar la seva ràbia, i crida a la mestra, la qual cosa comporta castigar-lo sense anar 
d’excursió, i això es repeteix contínuament. En canvi, lamenta que el van donar d’alta perquè 
«ja estava bé».  

Tot seguit, es posa d’esquena a la presidència i continua parlant d’esquena. Relata que arran 
d’allò, l’endemà, un company de feina la va haver de portar a urgències per un atac d’ansietat 
que no la deixava respirar. Explica que s’ha trobat molt sola, sense saber on anar, que pica a 
les portes i no li obren, que va a cegues, que les deixen soles i els donen l’esquena. Denuncia 
que els missatges que transmeten no són veritat.  

Es gira de nou i explica que s’ha posat d’esquena perquè és així com s’ha sentit. Exposa que 
els Serveis Socials la van adreçar a la Fundació FASI per treballar en l’àmbit familiar, però diu 
que això no té res a veure amb la violència masclista. Explica que el senyor José Lopera li ha 
fet de referent sense ser el seu camp, ha picat a portes, s’ha posat en contacte amb 
fundacions, escoles, psicòlegs, buscant alternatives. Diu també que actualment la seva filla té 
un trastorn alimentari, fracàs escolar, depressió, i el seu fill fracàs escolar, mala gestió de la 
ràbia, depressió, baixa autoestima, distorsió de la figura de l’home –no té cap referent d’home 
que sigui positiu. Conclou que és per això que necessiten continuïtat en el servei d’atenció de 
violències masclistes. Demana si us plau que facin més centres.  

Exposa que ella fa onze anys que es medica i que el seu psiquiatre li va dir que una persona 
que té un accident de cotxe i es queda coixa, serà coixa tota la vida, i que fins que no acceptes 
que has de conviure amb la teva desgràcia no sortiràs del forat. Pensa que té tota la raó, i per 
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això demana si els poden fer un certificat oficial a totes les dones, que no hagin d’anar sempre 
demanant informes amb dades actualitzades. Es disculpa amb les treballadores socials Carme 
Pons i Gemma Lozano, que li van fer una gestió amb bona voluntat i els la va rebutjar, perquè 
està molt enfadada amb qui no ho ha d’estar. Es disculpa dient que també porta malament la 
gestió de la ràbia. Dona les gràcies als seus companys de feina i amics i els esmenta un per 
un, perquè diu que arriben on ella no arriba per l’esgotament físic i psíquic. Diu que està tot el 
dia cansada, del matí a la nit, i que té terrors nocturns. Dona les gràcies a la Fàtima per ajudar-
la amb els seus fills, i al seu psicòleg Jose, pel seu gran nivell d’implicació i per la seva 
capacitat d’empatia, i assegura que els seus fills i ella l’estimen molt. 

Reclama que quan, desgraciadament, maten una dona, agafin un xiulet i xiulin ben fort, que en 
silenci ja hi estaran les dones mortes. Demana que facin un esforç i que parlin amb elles i les 
seves vivències, que són la realitat. Dona les gràcies a Xavier perquè sap que és conscient 
dels seus problemes i una gran persona, per la qual cosa té tot el seu respecte. Dona les 
gràcies a tothom.  

La presidenta dona la paraula a la senyora Glòria Cabot Gisbert i a la senyora Neus M. Gracis 
Porto, que no hi són, i tot seguit la dona a la senyora González Magín, que sí que hi és, però 
diu que cedeix el seu torn al senyor Azahri i que ella intervindrà després. 

El senyor Hatim Azahri es presenta com a membre de l’Associació de Joves Units del Poble-
sec, i explica que durant els últims mesos s’han reunit amb diversos col·lectius i grups de joves 
del barri que els han transmès peticions i inquietuds que tenen, de les quals ell farà de portaveu 
i intermediari.  

Exposa que un grup de joves sol anar a les barres de Montjuïc, davant de les piscines Picornell, 
i es queixen que aquestes barres fa molts anys que estan abandonades, rovellades, la qual 
cosa dificulta l’entrenament i el cal·listènia. Demanen si s’hi podria invertir una mica de recursos 
per reformar-ho i facilitar aquests exercicis.  

Explica també que un altre grup de joves fan bàsquet, i que al barri del Poble-sec hi ha dues 
cistelles de bàsquet: una és a les Tres Xemeneies, amb una capacitat molt reduïda –només la 
pot fer servir una persona– i sense les dimensions oficials, de manera que no motiva gaire jugar 
allà; i l’altra és al costat de les piscines Picornell, de manera que la distància ja és dissuasiva, 
però a més els arbres que hi ha dificulten fer allà aquest esport. 

Diu que una altra petició que li ha arribat de joves del barri –i aclareix que quan parla de joves 
es refereix a la franja 17-29 anys, no adolescents– és sobre el futbol. Es queixen que hi ha 
instituts i escoles que tenen instal·lacions esportives apropiades i no saben per què no poden 
accedir a aquests espais, lliurement o sol·licitant-ho prèviament, per fer aquest esport. 
Comenten que si salten la tanca s’arrisquen a fer-se mal i també a ser denunciats per la 
Guàrdia Urbana o per altres vigilants, i a ser multats. Voldrien saber si no es podria fer alguna 
cosa semblant al que és el Pati Obert per als adolescents, que poden entrar, per exemple, al 
Jacint Verdaguer, i jugar allà algunes tardes.  

Exposa que dos grups mixtos de vòlei voldrien entrenar-se i jugar a la plaça Margarida Xirgu, 
però no és un espai habilitat per jugar a vòlei i a més s’arrisquen que els gossos els agafin la 
pilota i els la petin, com els ha passat alguna vegada. Volen saber si se’ls podria facilitar algun 
espai per practicar el seu esport.  

Finalment, vol fer una consulta sobre aquesta mateixa plaça, que diu que és un espai enorme 
que moltes vegades no es pot fer servir perquè s’usa com a pàrquing quan hi ha teatre. Volen 



 

 

 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 
saber si la plaça és un espai verd i si s’hi podrien instal·lar aquests equipaments que ha dit: una 
cistella de bàsquet, un espai per al vòlei, per a futbol... Recorda que Barcelona en Comú 
promou molt els espais veïnals i verds, i pensa que a la plaça Margarida Xirgu seria un lloc per 
solucionar aquestes peticions i generar-hi una dinàmica esportiva i comunitària.  

La presidenta dona la paraula a la senyora González. 

La senyora Andrea González Magín diu que també forma part de l’Associació de Joves Units 
del Poble-sec, però que, abans d’exposar el que volia dir, vol fer referència al problema 
d’Estrellas Altas, i s’adreça al regidor per fer-li veure que, quan ha parlat de solucionar-ho, no 
s’ha referit als recipients per a escombraries, i fa palès que la falta d’aquests recipients 
incrementa la brutícia en aquests patis. Precisa que ella n’és veïna i que també pateix el que 
els veïns han exposat.  

Recorda que cada vegada que han parlat de la seva associació se’ls ha dit que es feien 
valoracions sobre l’equipament. Vol saber si hi ha hagut cap avenç, si s’ha pensat res, si s’ha 
discutit, i si es té previst fer alguna cosa de cara al 2022 respecte a l’equipament juvenil al 
Poble-sec.  

La presidenta dona la paraula al senyor Aoula. 

El senyor Mehdi Aoula agraeix a tothom la possibilitat d’expressar-se. Es presenta com a 
membre, igualment, de l’Associació de Joves Units del Poble-sec. Considera que la majoria 
dels joves del Poble-sec troben a faltar algun professional que els assessori acadèmicament. 
Admet que el PIJ i la biblioteca fan una bona feina d’assessorament dels joves, no sols 
acadèmicament sinó també laboralment, però troben a faltar algun professional que els 
assessori no sols en els grans esdeveniments –com la selectivitat que faran d’aquí a dues 
setmanes–, sinó també en el dia a dia, perquè troben que l’ajuda de la seva família no pot 
arribar a més.  

Conclou, per acabar, que els problemes que han formulat la senyora Pérez Solera i altres es 
podrien tallar de soca-rel amb un equipament juvenil, perquè així no estarien al carrer agredint 
nois o no estarien preocupant-se pels seus problemes, sinó que tindrien algú que els 
assessorés. 

La presidenta anuncia l’última intervenció presencial, que seria la del senyor o senyora Rander 
Esteve, però no hi és present. De manera que dona la paraula al regidor per respondre les 
anteriors intervencions.  

El regidor dona les gràcies a tothom i diu que començarà contestant a la senyora Nieto. 
Reconeix que ha explicat fets molt intensos, que segur que han colpit i preocupat molt a tots. 
Expressa que el que li pot dir és que convocaran aquesta reunió amb la senyora Assumpta 
Martínez, per tractar amb la seva àrea de Prevenció aquest incident que va passar a mitjan 
març a la plaça Joan Pelegrí. No vol entrar ara en detall sobre la qüestió, però assegura que 
faran aquesta reunió amb la senyora Martínez, que té via directa amb els Mossos d’Esquadra, 
per transmetre tota la informació que necessiti.  

Respecte a l’altre apartat que ha comentat la senyora Nieto, que té a veure amb els serveis 
contra la violència masclista, defensa que des del mandat anterior s’han reforçat aquests 
serveis, que s’ha internalitzat un servei que abans estava externalitzat i precaritzat, de manera 
que ara el porten tècniques municipals, i que s’ha reforçat al màxim. Reconeix que en aquest 
àmbit no n’hi ha mai prou, i diu que es fa seves les paraules de la senyora Nieto, que cal 
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reforçar les professionals, donar-los més suport i ampliar el servei, perquè sap que les 
vivències de les famílies que estan travessades per la violència masclista són vivències molt 
complicades, com les que relatava ella. Reitera que no es fa mai prou, i felicita la senyora Nieto 
per haver anat a recordar-los-ho. Garanteix que al Districte intentaran treballar-ho amb el 
màxim de proximitat possible, perquè són qüestions complexes. Repeteix que no vol entrar en 
detalls, però assegura que es fan càrrec de la situació i que evidentment continuaran reforçant 
aquests serveis, perquè les dades de violència masclista són tan bèsties –no sols en aquesta 
ciutat, sinó a tot el país i arreu del món– que constitueixen una altra pandèmia de la qual creu 
que es parla molt poc.  

Responent al senyor Azahri, de l’Associació de Joves Units del Poble-sec, considera que la 
feina que fan a l’associació és molt interessant, semblant a la que fa la senyora Pérez Solera 
representant l’Associació de Veïns, de traslladar-los els diversos problemes que hi ha al barri. 
Els felicita, doncs, per la feina que fan ells, centrada en la perspectiva del jovent, perquè 
reconeix que en aquests espais com l’Audiència a vegades costa molt que hi arribin els 
problemes dels joves, i en canvi poden ajudar a fer una anàlisi una mica complementària de la 
resta de qüestions que s’acostumen a tocar a les sessions.  

Respecte a l’espai per al cal·listènia del costat de les piscines Picornell, assegura que en 
prenen nota i que revisaran si se n’ha de reforçar el manteniment. Reconeix que és un tipus 
d’activitat física molt saludable per als joves i que hauria d’estar en les millors condicions. 

Sobre el bàsquet, admet que hi ha poques pistes, perquè les dues que ha esmentat el senyor 
Azahri ni tan sols són una pista reglamentària amb dues cistelles, sinó només amb una cistella. 
Parla de les bones instal·lacions que hi ha travessant el Paral·lel, al parc de Folch i Torres, on 
hi ha una pista, i la de l’Espanya Industrial, que també és una bona pista. Però reconeix que 
normalment estan plenes i que al Poble-sec caldria treballar en això. Explica que ell és veí del 
barri i juga a bàsquet, de manera que coneix molt bé la problemàtica. Creu que amb el Pla de 
barris tenen l’oportunitat de resoldre aquesta situació, i anima els joves del Poble-sec, i el 
conjunt dels veïns, que a partir del setembre participin en les sessions de debat sobre la plaça 
de les Tres Xemeneies, on s’estudiarà la possibilitat d’incrementar l’espai per a veïns i veïnes –
per exemple, l’espai per al bàsquet, que ara hi ha aquella cistella ridícula, i a més amb un terra 
de sorra– i de promoure els usos més cívics i més veïnals de la plaça, d’una plaça que ara 
provoca tantes queixes.  

Pel que fa al futbol, creu que és complicat posar pistes de futbol a l’espai públic, i més en un 
barri tan dens i amb tan poc espai públic com el Poble-sec. Però pensa que sí que es poden 
obrir els equipaments esportius que ja existeixen, com els educatius. Explica que això ja es feia 
amb el programa dels Patis Oberts, quan s’obrien els patis escolars en horari de tarda, i els 
dissabtes, amb un monitor que ho dinamitzava i feia de conserge, però que, amb les mesures 
de restricció sanitària que es van prendre a les escoles per la pandèmia, els patis es van haver 
de tancar. Recorda que ara mateix a les escoles no hi poden entrar ni les famílies, i per tant no 
es pot autoritzar que hi entrin els veïns a fer esport. Però espera que, amb l’èxit de la 
vacunació, d’aquí a uns mesos –si no és a començament del curs vinent, al final– es pugui 
recuperar el programa dels Patis Oberts, que és una manera d’optimitzar al màxim els 
equipaments que existeixen. Considera, per tant, que la proposta és molt bona i que es posarà 
en marxa quan la situació sanitària ho permeti.  

Respecte al vòlei, i a la pregunta del senyor Azahri sobre la plaça Margarida Xirgu, admet que 
la plaça ha estat històricament el pàrquing del Teatre Lliure i del Mercat de les Flors, i declara 
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que això al Districte no li agrada gens. Creu que els veïns i veïnes que vagin al teatre tenen 
moltes alternatives per arribar-hi, com ara el transport públic, i que els que són de fora de 
Barcelona poden fer-ho amb cotxe i aparcar al subsol, al pàrquing de la Fira, que és al costat, o 
al pàrquing de la mateixa plaça Margarida Xirgu, de BSM, que té places disponibles. Assegura 
que treballen la qüestió amb els operadors d’aquests equipaments –que n’hi ha que no són 
municipals, sinó de la diputació– i informa que de moment han aconseguit que almenys el mes 
de juliol, durant el festival Grec, aquesta plaça no sigui un pàrquing sinó un escenari del Grec, 
amb actuacions musicals gratuïtes d’accés lliure. Pensa que això ajudarà a veure la plaça d’una 
altra manera.  

Promet que amb el Pla de barris faran un procés participatiu, segurament aquest mateix estiu –
li ho confirma la gerenta–, i convida tots els veïns del barri, incloent-hi els joves que fan servir la 
plaça per jugar a vòlei, a repensar la plaça. Admet que segurament no podran instal·lar-hi 
elements fixos, perquè la plaça s’utilitza per a equipaments culturals com el circ, a l’hivern, en la 
temporada de Nadal. Exposa que el que els demanen els diversos equipaments és que sigui un 
espai polivalent, però refusa que hagi de ser un pàrquing quan no s’utilitza. Anima a intervenir-
hi amb el Pla de barris, per estudiar si s’hi pot posar alguna zona esportiva o alguna cosa així, 
ni que sigui a la part més perifèrica de la plaça. Creu prioritari que els veïns i veïnes –s’hi 
inclou– la sentin com una plaça pròpia, perquè reconeix que hi ha molt poques places i parcs al 
Poble-sec i cal esprémer al màxim els existents.  

Respon a l’Andrea, sobre l’equipament juvenil, dient que n’han parlat moltes vegades a 
l’Audiència Pública i al Consell de Barri, i recordant que també n’havia parlat amb ells. 
Assegura que el Govern del Districte té inclòs aquest equipament com una de les seves 
prioritats. Admet, però, que és complicat de fer-ho al Poble-sec, perquè hi ha molt poc sòl 
d’equipament públic. Explica, per això, que les possibilitats a curt i mitjà termini són de fer 
aquest tipus d’equipaments en sòl privat, i que per això estan en converses amb diversos 
promotors privats que han de tirar endavant projectes al Poble-sec perquè, si han de fer un 
edifici, puguin cedir els baixos per a equipament juvenil, i llavors estudiar amb els joves quin ús 
concret se li dona a l’equipament. Precisa que aquest espai pot ser per a joves o més aviat per 
a adolescents, perquè ja saben que hi ha el de 12@16 –que segur que coneixen i n’han estat 
usuaris– en una situació de molta precarietat. Promet que quan tinguin el tema del promotor 
privat més tancat –diu que ara està en la fase final de negociació– els convocaran un dia i 
traçaran entre tots un full de ruta per aprofitar al màxim aquest espai.  

Respecte al que deia el senyor Aoula, li dona la raó, que són molts els joves del barri que estan 
assolint la majoria d’edat i estan a punt de prendre decisions importants sobre la carrera i altres 
qüestions, i que necessitarien algun tipus de reforç educatiu que els pogués acompanyar i 
ajudar. Recorda el servei del PIJ del Paral·lel, que ja coneixen –i que remarca que no és «el PIJ 
del Raval», sinó «el PIJ del Raval i del Poble-sec», que l’han de sentir propi. Creu que amb el 
Pla de barris tenen l’oportunitat de treballar la possibilitat de crear algun tipus de referent que 
pugui respondre a aquestes inquietuds dels joves, inquietuds que considera molt legítimes. 
Recorda que també ha tingut la seva edat, que estaven igualment desorientats i que tenien 
moltes preguntes que a vegades a casa no els contestaven, perquè les vivències dels joves no 
tenen res a veure amb les dels pares, en cada moment. Creu que poden treballar aquesta 
qüestió de l’acompanyament en l’etapa postobligatòria de l’ensenyament i emplaça a estudiar-
la amb el Pla de barris.  
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Diu que podria descriure els recursos existents, però pensa que ja els coneixen, perquè són 
molt actius, i que del que es tracta és que n’hi pugui haver algun més de referència en l’àmbit 
del Poble-sec. Insisteix que ho treballaran i que miraran com fer-ho.  

Li desitja sort en la selectivitat, a ell i als seus companys.  

La presidenta diu que ara sí que passen a l’altre bloc de preguntes telemàtiques i dona la 
paraula al secretari perquè pugui llegir les intervencions arribades anticipadament.  

El secretari informa que llegirà les qüestions que els ciutadans han tramès a través dels canals 
de participació oberts perquè siguin tractades en aquesta sessió. Concreta que hi ha hagut sis 
intervencions per aquesta via, que dividirà en dos grups per facilitar la resposta.  

En primer terme, diu que la senyora Cristina Carrillo López parla de dos assumptes. En 
primer lloc, que les voreres  del carrer Galileu i de la plaça de Sants estan en molt mal estat i 
que les motos continuen aparcant a les voreres, i que a més els forats dels arbres no estan 
tapats com ho estan els de Galileu amb la Travessera de les Corts. Demana que es tapin els 
forats dels arbres i que s’ampliï la freqüència de la neteja.  

La segona qüestió que exposa la senyora Carrillo és que els contenidors de la cantonada de 
Violant d’Hongria amb Galileu són massa petits per al volum de deixalles que hi ha. També 
considera que els voltants estan molt bruts i no es netegen prou, i que fa més de vint anys que 
passa això. Demana que se solucioni.  

Continua relatant el secretari que el senyor Rafael Galiano Alcalá pregunta per què s’han 
instal·lat plaques gegants d’acer al passeig central de la rambla de Badal, quan el Districte va 
dir que s’hi posarien vidres.  

I diu finalment el secretari que el senyor José Antonio Piñeiro, de l’entitat Stop Mare 
«Mortum» de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, demana disposar de centres de menors sense 
referents familiars als barris de Sants-Montjuïc.  

El regidor pren la paraula explicant que la resposta a aquestes qüestions, que han arribat a 
través de la plataforma Decidim Barcelona, quedarà vinculada a la mateixa plataforma, a la 
pàgina web, i que per tant els veïns i veïnes podran consultar-la allà.  

Sobre les voreres del carrer Galileu i plaça de Sants que deia la senyora Carrillo, i les motos 
que aparquen a la vorera, respon que malauradament això passa en molts altres llocs de la 
ciutat. Expressa que la ciutat va fer un canvi molt gran quan va aconseguir treure els cotxes de 
la vorera, els anys noranta, com els més grans deuen recordar, i creu que ara toca treure’n les 
motos, que han d’estar aparcades a les zones d’aparcament habilitades o bé, si no hi ha espai, 
al subsol. Reitera que no pot ser que les motos estiguin a les voreres, i encara menys en 
voreres estretes com les del carrer Galileu o les del voltant de la plaça de Sants, perquè poden 
dificultar la circulació dels veïns, de les persones amb mobilitat reduïda, de les que van amb 
cadira de rodes, de famílies que van amb cotxet, etcètera. Espera que sàpiguen que hi ha una 
campanya a la ciutat, una campanya informativa, amb cartellets que es posen a les motos mal 
aparcades, i també una campanya sancionadora, de manera que acabaran arribant multes. Fa 
un advertiment a tots els veïns i veïnes, que si se segueix amb el vici de deixar la moto a la 
vorera just davant d’on volen anar, és probable que els acabi arribant una sanció.  

Respecte als forats dels escocells, explica que no es tapen, almenys de manera ordinària, per 
requeriment de Parcs i Jardins, que al·lega qüestions mediambientals, com ara que de vegades 
s’han de replantar. Però admet que n’hi ha alguns en voreres molt estretes, com les del carrer 
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Galileu, que poden provocar un ensurt a persones amb problemes de visibilitat. Promet que ho 
revisaran per si n’hi ha cap dels que assenyala la senyora Carrillo en el qual convindria fer 
alguna mena d’actuació.  

Sobre els contenidors de la cantonada del carrer Violant d’Hongria amb Galileu, explica que 
tenen identificada aquesta zona com d’ús molt intensiu dels contenidors i amb problemes de 
neteja al voltant. Informa que els Serveis de Neteja diuen que es netegen un cop cada mes 
intensivament, però que ja que ha arribat aquesta queixa donarà instruccions perquè s’apliqui 
un pla de xoc de neteja en aquesta zona i s’hi pugui restablir la situació. Avisa que perquè 
estiguin nets cal que les bosses estiguin ben tancades i que s’introdueixin als contenidors 
sense produir-hi vessaments, perquè moltes vegades la brutícia ve d’això. Fa una crida, doncs, 
al civisme.  

Respon al senyor Galiano, sobre les plaques d’acer de la rambla de Badal, recordant que sobre 
això ja n’han parlat en alguna Audiència Pública, i que la raó era d’infraestructura viària, perquè 
hi va haver un petit incendi en aquella zona i les plaques de vidre originàries van quedar 
malmeses, de manera que provisionalment s’hi van posar aquestes altres. Assegura que s’hi 
farà una intervenció, a mitjà o llarg termini, que serà la definitiva, i que si és possible restablirà 
les plaques de vidre que hi havia. Diu que estudien posar-hi alguna mena de plaques 
fotovoltaiques, per optimitzar la instal·lació, però que en qualsevol cas això és una qüestió que 
excedeix el Districte, perquè les infraestructures viàries estan molt centralitzats. Promet anar 
informant de com evoluciona l’assumpte.  

Al senyor Antonio Piñeiro, de Stop Mare Mortum, l’aconsella que adreci la petició a la 
Generalitat, que és qui té l’exclusiva en l’atenció d’aquests infants i joves sense referents 
familiars. Garanteix que el Districte hi col·laborarà quan faci falta, conscients que aquests 
menors necessiten acollida i suport perquè no tenen família aquí, i això tant si són immigrants 
com si no. Precisa que es parla molt de centres d’immigrants, però que hi ha centres de menors 
i de joves que no són immigrants i que necessiten també suport, en aquest cas de la DGAIA. 
Per això promet que el Districte hi col·laborarà quan calgui. Recorda, però, que de centres ja 
n’hi ha alguns al Districte, però que no se’n desvela la ubicació perquè es vol garantir la 
seguretat dels menors i que puguin viure amb la intimitat necessària. Exposa que, en qualsevol 
cas, el problema no és tant quan són menors, perquè la DGAIA se n’ocupa amb més o menys 
encert, sinó quan arriben a la majoria d’edat, que es troben amb una Llei d’estrangeria que els 
posa molts obstacles per obtenir un permís de residència, per poder treballar i per tenir una 
vida digna i més o menys normalitzada, obstacles que expliquen, diu, que moltes vegades 
acabin al carrer i sense un programa d’acompanyament per part de l’Administració competent, 
que és la Generalitat. Afegeix que al Districte fan esforços en relació amb aquests casos, els 
dels que han assolit la majoria d’edat, i que recentment han obert un centre a Sants –un antic 
hostel per a turistes, aprofitant que ara no n’hi ha i que estava tancat–, que està funcionant 
perfectament. Conclou, doncs, que l’esperit de la pregunta formulada pel senyor Piñeiro el 
comparteixen, i que treballen com a Districte en aquesta línia.  

El secretari es disposa a llegir el segon grup d’intervencions. 

En primer lloc, la del senyor Salvador Barceló Tell, que pregunta què passa amb l’esvoranc de 
l’ermita de Santa Madrona, de Montjuïc, per poder començar a organitzar l’aplec de l’any 
vinent.  

Per la seva part, diu que el senyor Cambalán Alejandro Moreno planteja tres qüestions: la 
necessitat de reurbanitzar la plaça de Sants, que està molt abandonada –diu que li ha agradat 
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molt com ha quedat la plaça de Sant Miquel–; la preocupació per la brutícia del drac de 
l’Espanya Industrial; i la proposta d’instal·lar banys públics a preus mòdics en punts del Districte 
com la plaça de Sants.  

Finalment, diu que la senyora Clàudia es queixa que la zona del carrer Joan de Sada i el 
carreró de les Ànimes està molt bruta, pensa que aquell racó s’ha de netejar cada dia i proposa 
que es repensin les mesures a aplicar contra determinada mena d’actes incívics, perquè diu 
que hi ha molts excrements i orins de gossos, però també de persones.  

El regidor respon a la pregunta del senyor Barceló, membre de la Comunitat de Parròquies del 
Poble-sec, que demanava si es podria celebrar l’Aplec de Santa Madrona, dient que el Districte 
col·laborarà perquè l’aplec es pugui celebrar com més aviat millor, sempre que les mesures 
sanitàries ho permetin, però apunta que hi ha una dificultat que no té tant a veure amb l’aplec 
com amb l’estat de conservació de l’ermita. Fa veure que l’ermita és molt antiga i que té alguns 
problemes estructurals que requereixen una gran intervenció per recuperar-la. Avança que no 
podran entrar-hi massivament, si es fa l’aplec, sinó en grups molt reduïts, de vuit persones com 
a màxim, i només a les zones més segures. Afegeix que tampoc s’hi podran fer activitats a 
l’interior, perquè s’hi haurà de fer una gran intervenció per rehabilitar-la.  

Al senyor Cambalán, sobre la plaça de Sants, li diu que encara no s’hi ha previst una 
reurbanització, perquè primer s’han de fer les obres per fer accessible l’estació del metro. 
Esperen que aviat la Generalitat faci aquestes obres, per posar-hi ascensors o escales 
mecàniques, i assegura que, un cop fetes, es reurbanitzarà tota la plaça i serà una bona 
oportunitat per millorar-la i fer-la nova.  

Respecte a la instal·lació de banys públics, promet que al Districte estudiaran la proposta, però 
fa palès que el primer que cal fer és fer visibles els que ja existeixen, perquè molts equipaments 
municipals tenen banys públics dins dels edificis on es troben. Diu que parla de biblioteques, 
centres cívics, la seu del Districte, mercats..., on hi ha banys i on caldria garantir que les 
persones que ho necessitin, sobretot infants i gent gran, puguin accedir-hi amb normalitat. Per 
tant, comenta que començaran per aquí, per identificar els existents i, quan els tinguin 
habilitats, ja es plantejaran instal·lar-ne de nous.  

Sobre el drac de l’Espanya Industrial, assegura que es treballa de manera molt intensa en la 
neteja d’aquest tobogan, perquè els Serveis de Neteja i de Conservació de Monuments els han 
dit que cada quinze dies s’hi fa una intervenció de tres o quatre hores, i que hi van especialistes 
que fan servir productes químics per restablir la instal·lació a la situació anterior. Reconeix, 
però, que aquesta zona té un ús molt intensiu, no només per part d’infants sinó també de 
persones sense llar que hi han fet un petit assentament, que hi guarden les seves coses i hi fan 
les necessitats. Admet, per tant, que s’hi ha de fer una intervenció no sols de neteja sinó també 
social, d’acompanyar d’aquestes persones perquè puguin tenir alguna mena d’allotjament, 
perquè, si no, es neteja i es neteja i la situació perdura.  

Respon a la senyora Clàudia demana que cada dia es neteji la zona que diu de Joan de Sada i 
el carreró de les Ànimes, si bé reconeix que de vegades no n’hi ha prou. Sobre els excrements 
de gossos, fa veure que aquest problema no es resol només amb neteja, que cada tenidor de 
gos s’ha de fer responsable dels excrements del seu gos, perquè si no els Serveis de Neteja 
haurien d’estar tot el dia perseguint els passejadors de gossos. Fa una crida a la 
responsabilitat, una crida al respecte i a la cura de l’espai públic, perquè, si no, no ens en 
sortirem. Recorda que abans parlaven de les motos a la vorera, que és un tema cultural que cal 
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canviar, i creu que el tema dels gossos també ho és, i no sols parla dels excrements, sinó 
també de l’orina. Diu que, en qualsevol cas, en pren nota i que reforçaran la neteja de la zona.  

La presidenta informa que s’han acabat les intervencions que s’havien enviat prèviament, i que 
ara poden intervenir persones que estiguin connectades i vulguin formular alguna pregunta, 
encara que no ho hagin comunicat abans.  

La assessora de la gerent del Districte diu que de moment ha demanat la paraula el senyor 
Piñeiro, sobre el tema que ja s’ha exposat de Stop Mare «Nostrum».  

El senyor José Antonio Piñeiro es queixa que la seva sol·licitud d’intervenció oral havia estat 
acceptada i que no entén per què s’ha reduït abans a una intervenció escrita.  

Diu que és membre de Stop Mare Mortum de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Aclareix que no 
és Stop Mare «Nostrum», perquè «mare nostrum» vol dir, per als romans, que la mar 
Mediterrània és la «mar nostra»; es diuen Stop Mare Mortum perquè diuen «stop» a les morts 
de migrants i refugiats que volen arribar a Europa pel Mediterrani. 

Descriu Stop Mare Mortum de Sants, Hostafrancs i la Bordeta com una de les trenta entitats 
que formen part de Sants, Hostafrancs i la Bordeta Acullen, una plataforma que es va constituir 
l’estiu del 2018 arran de les protestes veïnals en contra d’un centre de primera acollida de 
menors sense referents familiars al barri d’Hostafrancs, a l’antiga escola de Sant Vicenç de 
Paül. Recorda que aquelles protestes van motivar el tancament del centre de primera acollida. 
Diu que aquella tardor del 2018 també hi va haver protestes a la Marina, en contra d’un centre 
d’acollida de menors gestionat per Càritas. Exposa que els objectius de la plataforma eren i són 
els següents:  

• primer, donar resposta a la xenofòbia al barri, parlant amb els instigadors d’aquesta 
xenofòbia, tal com han fet a Hostafrancs i a la Marina, i fer manifestos unitaris d’entitats 
de Sants, la Marina i el Poble-sec rebutjant la xenofòbia als barris i a favor d’una 
acollida dels menors amb la implicació de les entitats;  

• segon, crear un llistat de serveis i activitats de les entitats per oferir-les als menors dels 
centres d’acollida, centres que de fet externalitzen les activitats d’educació, formació i 
lleure a altres entitats;  

• tercer, crear centres d’acollida de menors sense referents familiars al barri, perquè a tot 
el Districte només n’hi ha un, al Poble-sec. Diu que ells van mantenir converses amb la 
DGAIA i el Districte el 2019, però que no van assolir que les administracions avancessin 
en la creació de centres als altres barris, i per això ho tornen a demanar la creació de 
centres de menors sense referents familiars. Perquè es facin, explica que el Districte 
hauria de posar a disposició de la DGAIA algun dels molts edificis que estan 
abandonats als barris; de fet, assegura que Sants, Hostafrancs i la Bordeta Acullen van 
elaborar el 2019 un llistat d’aquests edificis abandonats i el van entregar al Districte, 
amb el benentès que acceptarien qualsevol altra fórmula que es trobés per a la creació 
de centres als barris de Sants-Montjuïc.  

Creuen que es tracta, com sempre, de voluntat política. Estan convençuts que els centres de 
menors, amb el paper actiu de les entitats del barri en la seva formació tant acadèmica, com 
cultural, com de lleure, faran una acollida que contribuirà a la formació de ciutadania activa i 
responsable.  

Precisa que encara que aquesta demanda estigui dirigida a l’Equip de Govern, l’adrecen també 
a totes les formacions polítiques presents, perquè entenen que és interès de totes dotar la 
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societat dels equipaments necessaris per construir una societat on totes rebin la formació i la 
cura necessàries per adquirir la ciutadania plena.  

La presidenta dona la paraula al regidor.  

El regidor diu que ja abans ha contestat la pregunta escrita, però que agraeix la seva 
participació en directe. Explica que han llegit la pregunta perquè els havia arribat a través de 
Decidim Barcelona, de manera que hi ha hagut una duplicitat de peticions.  

Pel que fa a la qüestió de fons, reitera la resposta d’abans. Justifica que el Districte no pot obrir 
centres de menors, com saben els companys de Stop Mare Mortum, perquè no tenen 
competències per fer-ho, seria il·legal que els ajuntaments gestionessin centres de menors. 
Admet que poden col·laborar amb la Generalitat, i assevera que això ho fan tant com poden. 
Diu que comparteix cent per cent que s’han d’obrir més centres, perquè quan no hi ha centres –
quan l’acollida no funciona– és quan hi ha problemes de convivència i d’inseguretat. Conclou 
que la resposta als problemes relatius als joves sense referents familiars passa per l’obertura 
de nous centres –no macrodispositius, sinó espais petits: petits centres, petits pisos, petits 
equipaments–, i garanteix que en això trobaran en aquest Districte tota la col·laboració 
possible.  

També vol remarcar la gran tasca que es fa, com a Districte i com a ciutat, tant en l’àrea de 
drets socials com en la de drets de la ciutadania, per actuar no només en l’àmbit dels menors 
sinó també en el dels adults, que diu que a ell és el que més el preocupa, perquè moltes 
vegades l’acompanyament en la majoria d’edat és insuficient, com deia abans, i crea 
problemes. Considera que el fracàs de les polítiques d’acollida moltes vegades és el que acaba 
provocant problemes de convivència i fins i tot problemes puntuals, en alguns llocs, 
d’inseguretat. Insisteix que el que cal és obrir més centres i equipaments i dedicar-hi més 
personal i més recursos, i està segur que d’aquesta manera s’evitaran problemes els veïns i 
també possibles brots xenòfobs, que creu que per sort, en aquest Districte, s’estan contenint, 
gràcies també a la col·laboració d’entitats com Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta.  

Proposa que es vegin un dia, perquè constata que van voler participar al al Ple i ara han vingut 
a l’Audiència Pública, i que si tenen interès a reunir-se amb l’Ajuntament per tractar aquests 
temes amb una mirada tant de ciutat com de Districte, es posa a la seva disposició per fer una 
reunió i entrar en la qüestió a fons, perquè amb l’estona que tenen aquí tampoc tenen opció 
d’entrar-hi gaire més al detall.  

La presidenta constata que han arribat al final de la sessió i que només li resta agrair la 
participació de tothom, tant de qui hi ha participat presencialment com de qui ho ha fet de 
manera telemàtica. També dona les gràcies a les persones que fan possible que es pugui 
celebrar aquesta Audiència Pública, encara en aquest format híbrid.  

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 19.30 hores. 


